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Espírito Santo do Dourado ganhará nova Creche no final do ano
CRAS de São João da Mata realiza “Projeto
Brincando nas Férias” para as crianças do
município com inúmeras atividades
O CRAS(Centro de Referência
de Assistência Social) de São
João da Mata realizou de 29
de julho a 02 de agosto, o
Projeto “Brincando nas
Férias”. Segundo a
Coordenação do CRAS, as
atividades foram bastante
diversificadas e divertiram
muito as crianças.

Creche que deverá ser inaugurada em dezembro
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Tradicional Festa do
Rosário em Turvolândia
atrai milhares de pessoas
para o município

Agita Galera 2013 em
Silvianópolis
Atividade Física sem
Barreiras!

Show de Lourenço e Lourival

Agita Galera em Silvianópolis
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Prefeito de Espírito Santo
do Dourado, Ditinho do
Alfredinho, mostra as
principais realizações nos
primeiros oito meses
de administração

Prefeito Benedito
Pereira de Matos de
Espírito Santo do
Dourado

Salas da Prefeitura de Silvianópolis são arrombadas durante
a madrugada do dia 15 de agosto, mas autor já está preso
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Escolas municipais de Silvianópolis realizam
apresentações em comemoração ao Dia dos Pais
No dia 08 de agosto, as crianças da
pré-escola da Escola Municipal Silviano
Brandão reuniram-se para apresentar os
belíssimos números ensaiados pelas
professoras em comemoração ao Dia dos
Pais. A escola recebeu um grande
número de pais, mais do que o esperado,
para apreciarem as apresentações de
seus filho s nesse ano. As crianças
ficaram muito felizes em receberem seus
pais na escola. Foi muito emocionante.
Logo após as apresentações, os pais

foram convidados para um saboroso
café que foi preparado pela Secretaria
Municipal de Educação com muito
carinho.
E
dando
co nti nui dade
as
comemorações, no dia 09 de agosto foi
a vez dos alunos do CIEMSA (Colégio
Integrado de Estudo Municipal Santa
Águeda) emocionarem os seus pais.
Todos os alunos juntos, tanto do turno
matut ino, quanto do vespertino,
apresentaram uma música para eles. O

event o também contou com a
apresentação da Sabrina (Aluna 2º Ano
Matutino) que com seu teclado e sua voz
serena emo cionou a todos os pais
presentes. “A escola e mais ainda as
crianças ficaram muito felizes com a
presença dos pais que abrilhantaram a
festinha. E como de costume, também foi
servido um espetacular café para encerrar
com chave de ouro o Dia dos Pais 2013”
finaliza a Secretária de Educação Luciely
Daianne da Silva Barroso .

Projeto “Leitura e Família
Unidas Jamais Serão Vencidas”
reúnem pais e filhos na
Biblioteca Escolar no período
noturno em Silvianópolis
Por iniciativa da Secretaria Municipal
de Educação de Silvianópolis e a equipe
pedagógica das escolas municipais
Silviano Brandão e CIEMSA (Colégio
Integrado de Estudo Municipal Santa
Águeda), a Biblioteca Escolar Mundo
Mágico está sendo aberta toda terçafeira no período noturno para que os
pais possam passar um momento de
descontração com seus filhos em meio
aos livros. Essa ideia surgiu de uma
vontade da Secretaria Municipal de
Educação e da Prefeitura de Silvianópolis
em realizar um Festival de Música e
Poesias na cidade. “Para que esse evento
seja possível, temos que incentivar
nossas crianças a encontrar na leitura
inspiração para escrever. Com o apoio
dos professores, da bibliotecária e toda

equipe pedagógica estamos convidando
os pai s para levarem seus fi lhos à
biblioteca. O evento está previsto para
novembro, onde será a culminância do
projeto com a apresentação dos poemas
pelas crianças e exposição dos trabalhos
realizados pelos alunos na Avenida principal de Silvianópolis. Acreditamos que
a leitura é a única maneira de ensinar e
letrar nossos alunos para o mundo do
conhecimento,” frisa a Secretária de
Educação, Luciely Daianne da Silva
Barroso e acrescenta “e aproveitando a
oportunidade, queremos convidar a
todos os pais dos alunos desde a Préescola até ao 5º Ano para comparecerem
toda terça-feira na Biblioteca Escolar
com seus filhos. Será um prazer recebêlos!”.

Comemoração do Dias dos Pais nas Escolas de Silvianópolis

Agita Galera 2013 em Silvianópolis
Atividade Física sem Barreiras!
No dia 29 de ago sto, as Escolas
Municipais de Silvianópolis, em parceria
co m a Diretoria de Espo rtes,
representada por Ana Carolina, realizou
o dia do AGITA GALERA 2013 com o
Tema: Atividade Física sem Barreiras. Os
alunos e professores das escolas saíram
às ruas para uma caminhada até o
Poliesportivo da cidade onde foram
realizadas brincadeiras, gincanas e

atividades voltadas para o movimento
do co rpo , “poi s afi nal de co ntas,
estamos incentivando as crianças e os
adultos a praticarem esportes”, diz a
Secretária de Educação Luciely Daianne
da Silva Barroso. O evento contou com
o apoio dos estudantes estagiários de
Educação Física da UNIVÁS, que muito
contribuíram para o sucesso do Agita
Galera 2013.

Os alunos e professores do Pré da
Escola Municipal Silviano Brandão
realizaram a caminhada e em seguida,
participaram de um alongamento no pátio
da escola no período vespertino, e em
frente a escola no período matutino. “Foi
uma experiência e tanto para os pequenos
que depois nem queriam voltar para a sala
de aula de tanto que gost aram das
atividades,” enfatiza Luciely.

Alunos e pais
na Biblioteca
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CRAS de São João da Mata realiza “Projeto
Brincando nas Férias” para as crianças do
município com inúmeras atividades
O CRAS(Centro de Referência de
Assistência Social) de São João da Mata
realizou de 29 de julho a 02 de agosto, o
Projeto “Brincando nas F érias”.
Segundo a Coordenação do CRAS, as
atividades foram bastante diversificadas
e divertiram muito as crianças. Entre
tantas atividades, as principais foram
Festa à Fantasia; Cinema no CRAS e em
Pouso Alegre; Passeio a Pedra do Navio,
um dos pontos turísticos mais bonitos
do Sul de Minas e que fica em São João
da Mata; Gincana; Caminhada Ecológica
e para finalizar o “Projeto Criança na
Cozinha” com Gustavo Martins. As
crianças tiveram um final de férias
inesquecível, podendo se interagir e
ainda se divertir bastante. A Prefeita
Denize Vilhena fica feliz com essas
realizações e agradece profundamente
a equ i pe do CRAS por t amanha

Projeto
brincando
nas férias

dedicação com as cri anças do
município. “Nossas crianças merecem
esse lazer, muito obrigado a todos que

aju daram a pro porci onar esses
momento s de alegri a para nossas
crianças” comemora Denize.

Estradas rurais de São João da Mata
começam a ser cascalhadas para estarem
preparadas para o período chuvoso
A Prefeitura de São João da Mata,
sabendo das necessidades de conservar
as estradas rurais do município em
perfeitas condições de tráfego, para o
escoamento da produ ção agríco la,
iniciou a todo vapor o cascalhamento
das estradas vicinais. De acordo com a

Primeira etapa de adequação
do Centro Esportivo Homero
Fernandes de São João da
Mata começa a ser realizado

Prefeita Denize Vilhena, ela espera com
esses serviços passar todo o período
chuvoso, sem nenhum problema com
estradas para os moradores da zona rural . “Já começamos e em breve, a
população perceberá a diferença dos
nossos trabalhos” conclui a Prefeita.

O Centro Esportivo Homero Fernandes de São João da Mata começou a
ser feito uma adequação para melhorar o estado do local. Segundo o
Departamento de Obras, esta é a primeira etapa, mas posteriormente,
mais coisas serão realizadas no Centro Esportivo.

Ponto turístico “Pedra do Navio” atrai
muitos turistas para São João da Mata
A Pedra do Navio, localizada no
município de São João da Mata, é
um dos pontos turísticos mais
bonitos da região, com uma visão
exuberante das montanhas
mineiras. Quem passa pelo
município, não pode, em hipótese
alguma, deixar de conhecer este
lugar maravilhoso que atrai
muitos turistas de todas as partes
do país. “Venha conhecer esse
local encantador” convida a
Prefeita Denize Vilhena.

Manutenção
das estradas
rurais
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Oito meses de Administração
Prefeito de Espírito Santo do Dourado, Ditinho do Alfredinho,
mostra algumas de suas ações nestes primeiros meses
O prefeito de Espíri to Santo do
Dourado, Benedito Pereira de Matos
aproveita este espaço para agradecer ao
povo Douradense pelo respeito para
com sua pessoa. “Já se passaram oito
meses de Governo e mesmo com a
diminuição no repasse nas esferas
estadual e federal, a Prefeitura vem
trabalhando para propiciar à todos um
atendimento com qualidade e respeito”
enfatiza o prefeito.
Apesar do pouco tempo, a população
já percebeu os avanços e o prefeito
Ditinho apresenta algumas ações que já
fez, que estão sendo feitas e serão
realizadas em seu município:
Educação
•
Parceria co m a empresa
Pearso n distribui dora de livros do
sistema NAME COC de ensino;
•
Incenti vo e apo io na
parti ci pação
de
cu rso s
de
aperfeiçoamento;
•
No mês de outubro irá estar no
município uma equipe do Rio Grande do
Sul numa parceria com a Fundação
Telefônica Vivo que oferecerá curso de
8 horas para todos os professores sobre
o assunt o: “O co mpu tador co mo
ferramenta no ensino”.
•
Fo ram
formado s
66
adolescentes no PROGRAMA PROERD
(Medi da para afastar as crianças e
jovens das drogas).
•
Festa da Família em todas as
escolas;
•
Adquiriu 01 Kombi 0 KM para
melhorar o transporte escolar;
•
Bu scou junto ao Governo
Estadual recursos para aquisição de 01

ônibus escolar 0 km que irá chegar ainda
no mês de setembro.
•
Reforma e ampl iação da
Cozinha da Escola Municipal Professor
Antônio Belizário Borges( Bairro Passa
Quatro);
•
Instalação da Lousa Digital na
Escola Professor
A n t ô n i o
Belizário Borges;
•
F o i
reto mado no
iníci o
de
Setembro a obra
da Creche. A
Prefeitu ra
recebeu
o
co nvênio para
aquisição do
mobiliário e irá
finalizar a obra
qu e
será
inaugurada em
dezembro de
2013 na sede do
município.
Saúde
•
Contratação de um médico
NEUROLOGISTA para compor o quadro
de profissionais;
•
Aquisição de 02 gols 0km para
a área da saúde;
•
Recebeu através de convênio
com o Estado 01 Renault ( Ambulância)
0km;
•
Reforma da Ambul ância
Sprinter;
•
Fornece remédio na Farmácia
Básica para todos os douradenses;

•
Promo ve
campanhas
educativas e mutirões para exame de
mamografia e próstata;
•
O povo douradense tem acesso
aos grandes Centros de Saúde que estão
localizados em Campinas, São Paulo e
Belo Horizonte;
•
F i r m o u
Convênio
com o Hospital
de
Silvanópolis
para atender
o
s
douradenses
em plantões
noturnos;
•
Apoi a
e
Incenti va a
Gi násti ca e
alongamento
para a terceira
idade que
acontece
toda terça feira e quinta feira.
Cultura
•
Incentivo as festas culturais
do Município, co mo Festa de São
Benedito, Festa do Rosário e Festa do
Divino;
•
Aquisição de uniforme novo
para os congadeiros do município e
incentiva os foliões nas apresentações;
•
Nos dias 28 e 29 de Setembro
promoverá a 4ª festa da Cultura e 1º dia
da Cidadania;
Assistência Social

•
Uma das primeiras medidas que
a Prefeitu ra priorizo u foi o
funcionamento do CRAS. Atualmente
o mesmo conta com uma equipe de
profissionais para atender à população
douradense, que são eles:
Sirlene de Cássia Franco Gianini; Ana
Paula de Matos; Gisele Venusta Romanel
(Psicóloga); Elias Eduardo Ferreira
(Assistente Social); Maria do Carmo
Silva Novaes
(Assistente Social);
•
No 1º Semestre de 2013 já foi
oferecido à popu lação douradense
cu rso s de: manicure, pedi cure,
cabeleireira, artesanato, orientação para
gestantes e atendimento ao público em
geral. Recentemente adquiriu uma
cadeira de massagem para propiciar as
pessoas com a terapia ocupacional. Toda
segunda-feira faz a caminhada com o
grupo da 3ª idade monitorada pela
Psicóloga Gisele e em seguida são
trabalhadas técni cas para ati var a
memória e propiciar a eles momentos de
diversão e descontração;
•
Em 24 de julho o CRAS realizou
a tarde recreativa de férias.
•
No mês de agosto foram
entregues 80 certificados para a primeira
tu rma de manicure, pedicu re e
cabeleireira.
Também está oferecendo cursos
técnicos pelo programa PRONATEC.
Informe-se telefone de contato do CRAS
- 3454 1178.
- O Consel ho Tu tel ar está
funcionando no mesmo prédio. Mas, em
breve, terá um espaço destinado só para
os Conselheiros.

Obras e Infra-estrutura
•
A Secretaria de obras e infraestru tu ra est á cascal hando e
conservando as estradas de todo o
município;
•
No mês de agosto recebeu 14
mata- burros que irão ser colocados em
todo o município o que facilitará ainda
mais o transporte público;
•
Manutenção nas pontes;
•
Serão implantados dois Poços
Artesianos, sendo um no Bairro Passa
Quatro e um na Av. Prefeito João
Serapião Mateus (próximo ao Centro de
Saúde);
•
Abertura de Rua que dá acesso
à Escola Dom Francisco Silva para
facil itar o transporte e assegurar
conforto aos alunos.
Esporte
- Promoveu campeonatos e incentiva
co m t ransport e o s j ogado res a
parti ci parem de campeonato s nas
cidades vizinhas.
- A Prefeitura está terceirizando o
transporte para áreas da Cult ura e
Esporte, porque o transporte escolar não
pode ser utilizado para outra função que
não seja destinado a ele.
“Para finalizar quero dizer que sou
grato por todos que confiaram e confiam
em mim. Farei o possível para buscar
recu rso s, co nvêni os e darei
continuidade ao progresso. Pois, essa
foi a nossa proposta. Conte sempre
comigo” finaliza o prefeito Ditinho.

Confira nesta página e na página 5 algumas fotos de realizações desta administração:

Novos carros adquiridos nesta administração

Ofício solicitando o ônibus para o Transporte Escolar

Parceria com a
empresa
Pearson
distribuidora de
livros do sistema
NAME COC de
ensino;
Entrega dos Certificados de manicure, pedicure e cabeleireira
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Continuação das fotos das realizações de Espírito Santo do Dourado:

Nova Creche de Espírito Santo do Dourado

Notícias Policiais de Silvianópolis

Nova Cozinha da Escola Municipal Professor Antônio Belizário Borges( Bairro Passa Quatro);

Salas da Prefeitura de
Silvianópolis são arrombadas
durante a madrugada do dia 15
de agosto, mas autor já está preso
Funcionária percebeu arrombamentos quando chegou para trabalhar.
Gabinete do Prefeito, Procuradoria e Secretaria Geral foram reviradas.
Mas, Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil, já prendeu o autor.

Abertura de Rua que dá acesso à Escola Dom Francisco Silva para facilitar o transporte e assegurar conforto aos alunos.

A Prefeitura de Silvianópolis foi
arrombada na madrugada do 15 de
agosto. Segundo a Polícia Militar, uma
fu nci onári a enco ntrou a porta de
entrada com a fechadura arrombada
quando chegou para trabalhar e ligou
para a Polícia Militar. No local, a PM
constatou que o Gabinete do Prefeito e
as salas onde funcionam a Procuradoria
e a Secretaria Geral do Município foram
reviradas.
De acordo com a PM, nada foi levado.
As câmeras de segurança que ficam na
área externa do local flagraram a chegada
de algumas pessoas. As imagens foram
repassadas para a Polícia Civil, que
investigou o caso até chegar ao autor
do crime.
E no dia 20 de agosto, por volta das
16h30, em Silvianópolis, a PM em ação
conjunta com a PC, em cumprimento a
um Mandado de Busca e Apreensão
expedido pelo Ju iz de Di rei to da
Comarca, compareceu à Rua César
Ramos, Bairro do Morro, onde foram
recebidas por duas testemunhas, as
quais foram informadas do teor do
Mandado. Então se iniciaram buscas nas
dependências do imóvel, oportunidade
em que as testemunhas disseram que no
local também residia A.S.V. 44 anos,

Câmeras de
segurança na
porta da
Prefeitura ajuda
identificar o
autor do crime

Tarde recreativa de férias promovida pelo CRAS de Espírito Santo do Dourado

Lousa Interativa
implantada em uma Escola
Municipal de Espírito
Santo do Dourado

desocupado, e que se encontrava no
albergue em Pouso Alegre. Após verem
as filmagens do sistema de segurança,
as testemunhas confirmaram a suspeição
de que A.S.V. seria o suposto autor dos
danos causados à Sede da Prefeitura, e
qu e o cacho rro que aparece nas
gravações pertence a ele. Durante as
buscas no quarto de A.S.V., os Militares
encontraram quatro bu chas de
su bst ância com características
semelhantes à maconha e oito pedras
análogas ao crack. As Testemunhas
disseram que as substâncias ilícitas
pertenciam a A.S.V. que é usuário de
drogas. Através de diligências em Pouso
Alegre, A.S.V. foi localizado e confessou
a autoria da ação delituosa ao prédio da
Prefeitura e disse ser dependente de
drogas e dono dos materiais ilícitos
encontrados em sua casa. Também foram apreendidos uma calça jeans, uma
blusa de moletom, um par de tênis e uma
bolsa tipo patrona; materiais
identificados nas imagens como o traje
que A.S.V. usava na ocasião. Ante a
confissão do autor, ele recebeu voz de
prisão, foi cientificado sobre seus direitos
constitucionais e conduzido a Delegacia
de Polícia, onde foi registrado/encerrado
o respectivo Boletim de Ocorrência.

Trator é furtado de madrugada
em uma fazenda entre
Silvianópolis e Careaçu
No dia 14 de agosto, a Polícia Militar
de Si l vianó pol i s fo i aci o nada a
comparecer na Fazenda Harmonia,
si tu ada entre os muni cípi o s de
Si lvi anópo l i s e Careaçu, o nde o
solicitante, que é administrador da
fazenda, al ego u qu e du rante a
madru gada
i ndi ví du o s
não
i dent i fi cados adent raram nas
dependências da fazenda e no galpão
situado próximo da sede da fazenda,
furtaram um trator de rodas marca

Massey F ergu so n, cor vermelha,
modelo 4265, traçado e seminovo.
Segundo o sol ici tant e havi a uma
roçadeira acoplada no trator, porém
fora desacoplada e deixada no galpão.
Tais indivíduos ainda abasteceram o
trator em uma bomba de óleo diesel
existente defro nte ao gal pão. F oi
realizado intenso rastreamento com
apoi o de Mil i t ares das F raçõ es
ci rcu nvi zi nhas, sendo o fat o
comunicado para toda região.

Imagem
ilustrativa
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Tradicional Festa do Rosário em Turvolândia atrai milhares de pessoas para o município
Além dos shows, barracas, parques, a
Festa do Rosário de Turvolândia vem
preservando a tradição das congadas.
Terno s de congo convidado s das
ci dades vi zinhas e da ci dade se
apresentaram nos dias da festividade,
levando na bat ida dos tambo res a
vibração da cultura e da preservação
deste patrimônio cultural imaterial. Este
ano as apresentações somaram mais de
14 ternos de congadas do município e
das cidades vizinhas.
A Festa do Rosário, deste ano, esteve
mu ito mo viment ada, que al ém da
tradição, se apresentaram na cidade,
artistas consagrados no Brasil, como foi
a apresentação da dupla João Pedro e
Crist iano, qu e faz mui to su cesso
atualmente e teve recorde de público no
município em seu show.
Agora, no último dia da festa, a noite
foi abrilhantada pela dupla Lourenço e
Lourival(com certeza uma das melhores
do país de todos os tempos) com um
su per show envol vendo mú sicas
consagradas e muita interação com o
público. “Mais de quatro mil pessoas
puderam curtir este super show em praça
pública”, comemora o prefeito Elivelto.

Shows de Lourenço e Lourival e João Pedro e Cristiano

Apresentações de Grupos de Congadas na Festa do Rosário em Turvolândia

Município de Turvolândia firma Protocolo de Cooperação com a Cohab Minas
Limpeza no acostamento
da Estrada LMG 882
em Turvolândia facilita
a vida dos usuários

O Prefeit o de Turvol ândi a,
Elivelto Carvalho, esteve com o
Presidente da COHAB MINAS,
Octacíl io Machado Junio r,
assinando o termo de cooperação
entre a Companhia e o município.
O termo designa uma intenção
preliminar firmada, com o fim de
estabelecer as ações e esforços de
co operação de cada uma das
partes. A intenção é realizar a
implantação de empreendimentos
habi tacionai s no municí pi o,

conforme objetos, termos e
ou tras disposiçõ es. Após
to das
as
disposiçõ es
bu rocrát icas, a COHAB
realizará empreendimentos
habitacionais no município
que, uma vez concluídas, serão
repassadas as famílias locais
carentes, mediante contrato
de financiamento de longo
prazo e em co ndiçõ es
favorecidas, incluindo aporte
e recursos subsidiados.

Prefeito
Elivelto
firmando o
Protocolo de
Cooperação

A Prefeitura de Espírito Santo do Dourado presta conta à população e apresenta o
balancete financeiro do mês de julho de 2013 com receitas e despesas relativas ao
período, assinado pelo Prefeito, Benedito Pereira de Matos, pela Técnica Contábil,
Luciana Aparecida Pereira e pelo Gerente Interno, José Ferreira de Mello.

A Prefeitura de Turvolândia, através do departamento de Obras,
Saneamento e Trânsito realizou um trabalho no acostamento da LMG882
ligação do bairro Campestre e Campo do Rosário. Os trabalhos coordenados
pelo departamento de Obras Urbanas fez a limpeza do acostamento,
patrolamento e cascalhamento. A meta é oferecer melhorias para a população
que moram naquela região e também das pessoas que fazem caminhadas
neste trecho, como condições dignas de trafegabilidade, segurança e
diminuição dos transtornos, principalmente nos dias em que ocorre chuva.
A meta é fazer um acostamento asfaltado com iluminação, porém este tipo de
obra depende do DER/MG ( Departamento de Estradas de Rodagem de
Minas Gerais) e exige projeto técnico de engenharia. O mesmo deve ser
protocolado em breve no DER.

“Não posso” nunca
conseguiu nada. “Vou tentar”
tem realizado maravilhas.
(George P. Burnham)
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Prefeitura de
Turvolândia instala
duas lombadas na
Rua Ildefonso
Ventura de Carvalho
A Prefeitura de Turvolândia instalou duas lombadas na
Rua Ildefonso Ventura de Carvalho. A finalidade dos
obstáculos visam evitar acidentes aos habitantes entre
veículos e pedestres. O local era alvo de reclamação há
muito tempo, dos moradores e das pessoas que transitam
pela rua. Este pequeno trecho também já foi cenário de
muitos acidentes, alguns ocasionando até mesmo mortes.
Outro ponto importante e de destaque é o fato de que o
volume de veículos na área urbana do município vem
aumentando, o que deve exigir uma atenção especial para
o trânsito, uma medida de regulamentação será feita ainda
este ano. De acordo com o Setor de Planejamento do
Município, as mudanças serão feitas por ciclos, assim os
condutores iram assimilando os novos trajetos aos poucos.
As primeiras vias que sofrerão alteração serão as ruas
Ildefonso Ventura de Carvalho, José Martins Sobrinho,
Praça Dom Otavio e Rua Artur Oscar de Melo, ruas essas
consideradas “Ruas de ligação principal”. Ainda de acordo
com o Setor, o projeto esta em fase de estudo e em breve
será divulgado maiores detalhes.

Rua Ildefonso Ventura de Carvalho já
com os novos redutores de velocidade

Não se pode criar experiência.
É preciso passar por ela.
(Albert Camus)

Representante: Signus Seguros
Confiança-Credibilidade-Segurança
Enrique
(35)9996-7961
Telefax: (35)3425-2700
(35)3423-3420
Rua São José, 168 – Centro – Pouso Alegre
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Educar não é administrar consequências. É, antes, observar, orientar,
acompanhar... Só assim educar significará amar.
(Frei Edrian J. Pasini)

Os Acomodados Se Pertencem!
“Fazer sucesso dói...
Não fazer sucesso dói
mais ainda”.
Os
aco moda dos
se
pertencem... Simplesmente não fazem
sucesso! Isso também vale para os
desmot ivados,
mal-humo rado s,
revoltados. Você quer uma receita para
ser infeliz ou mesmo para não melhorar
de vida em nada? Mesmo na área
financeira? Então faça todas as coisas,
sempre, do mesmo jeito. Os mesmos
também se pertencem...
A maior constante em nossa vida
chama-se: M U D A N Ç A S.
NO JOGO DA VIDA, sempre
surpreendente e emocionante, tudo irá
acontecer a todos, mais cedo ou mais
tarde... Nem sempre é o mais forte que
vence, nem o inteligente que enriquece.
O Rei Salomão em toda sua sabedoria
diz em Eclesiastes 9:11 “... nem dos fortes
a batalha, nem tampouco dos prudentes
as riquezas, nem dos entendidos o favor,
mas que o tempo e a oportunidade
ocorrem a todos”.
Lembre-se bem, as oportunidades são
astutas, entram pela porta dos fundos,
entram pelo quintal. A própria Escritura
em várias passagens nos alerta para
estarmos preparados. Quem sabe faz
quem não sabe, que trate de aprender.
O problema das pessoas é que querem
vitórias, mas não querem passar pelos
problemas, pelos obstáculos. Você não
pode ter só a parte de que gosta. Aprendi
isso com minha mãe. Eu queria tanto a
parte da cal da, mais doce, e ela
docemente me dizia que o pudim era o
todo e não somente a calda.
A verdade é que se não houvesse
oposição, nada para vencer, sabe o que
seríamos? Sim, seríamos um bando de
crianças mimadas.
FAZER SUCESSO DÓI, demora e dá
trabalho. Mas vou te dizer uma coisa:
Não fazer sucesso dói mai s ainda,
demora mais ainda e dá um trabalhão a
vida inteira, quando você deixa de
sonhar, quando você deixa de fazer
planos, quando você desiste e fica à
margem da vida. E vamos
definir SUCESSO: Para uns é ganhar
muito dinheiro ou mesmo fama, para
outros é poder levantar da cama e
caminhar até o jardim.
Pense nisso, um forte abraço e esteja
com Deus!
Gilclér Regina

Os Vencedores
Jogam Limpo!
“Para construir a verdade é
preciso destruir a mentira”.
Os vencedores competem sim, com
garra e lealdade, mas não ultrapassam a
linha da deslealdade. Vencem com ética.
As regras que cumprimos ou que
ignoramos são um indicativo de nosso
caráter e este comanda o sistema de
valores de nossa vida.
Uma vez que surge a desonestidade, a
falta de confiança torna-se a marca
registrada. Por mais difíceis que sejam,
as negociações devem ser l eais e
honestas.
A concorrência é parte integral do
espírito empreendedor, é justa, é do livre
mercado. Trapacear é que não faz parte
deste jogo, jogar por baixo.
Os vencedores verdadeiros nunca
trapaceiam nem conspiram. Mas os
trapaceiros nunca vencem e se vencerem
em algum momento, é bom ir preparando
umas almofadas para amenizar o tombo.
Abraham Lincoln disse que você pode
enganar uma pessoa por muito tempo.
Você pode enganar algumas pessoas por
algum tempo, mas ninguém consegue
enganar todo mundo o tempo todo.
A verdade normalmente não agrada,
mas dificilmente ofende. Meia-verdade
no meu vocabulário é mentira. Meioamor? Será que alguém chega e diz: Eu
meio amo você? E no trabalho, será que
existe meia-meta? A verdade pode doer,
mas é o único caminho do sucesso
verdadeiro.
Ayrton Senna, o nosso herói brasileiro
disse: “No que diz respeito ao empenho,
ao compromi sso, ao esfo rço, à
dedicação, não existe meio termo. Ou
você faz uma coisa bem feita ou não faz”.
Pense nisso, um forte abraço e esteja
com Deus!
Gilclér Regina

Anuncie no Jornal
“O POPULAR”

